
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/6 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 
wonen (N/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0629 
Ramingsnummers 2017000022, 2017000206, 2017000208 en 2017160209  
“subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/ Overige woonbeleid” een krediet van 
994.620 EUR ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017160208: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 
vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen.

Nog te bestemmen krediet 750.000 
EUR

Ramingsnummer 2017000022: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 
vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen.

Nominatim Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 
woningaanpassingen):

50.000 EUR

Aan Landelijke Thuiszorg vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, wordt een 
nominatieve subsidie ten bedrage van 50.000 EUR toegekend als tussenkomst in 
het advies en de begeleiding die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie 
Antwerpen om hun woning aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of 
handicap. Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs 
van het individuele advies of de begeleiding ten laste neemt.

Ramingsnummer 2017160206: A Wonen. We analyseren kritisch het huidige 
concept wonen om zo te komen tot een toekomstgericht integraal woonbeleid dat 
oog heeft voor sociale diversiteit.

Nog te bestemmen krediet: 94.620 EUR

Ramingsnummer 2017160209: A Wonen. We geven verder vorm aan een 
geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018.

100.000 



Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: EUR

De provincie verleent subsidies aan beheerders van residentiële 
woonwagenterreinen, overeenkomstig het reglement goedgekeurd op 28 november 
2013 en laatst gewijzigd op 26 november 2016. Wie inzet op een gestructureerd 
beheer en toezicht op het terrein, maakt kans om een subsidie te krijgen.

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000022, 
2017160206, 2017160208 en 2017160209: subsidies met betrekking tot wonen 
(N/R)/ Overige woonbeleid goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000022, 2017160206, 
2017160208 en 2017160209;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 
evenwicht van de begroting;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000022, 
2017160206, 2017160208 en 2017160209: subsidies met betrekking tot wonen 
(N/R)/ Overig woonbeleid goed ten bedrage van 994.620 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017160208: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 
vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen.

 Nog te bestemmen krediet: 750.000 
EUR

Ramingsnummer 2017000022: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 
vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen.

 Nominatim Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 
woningaanpassingen):

50.000 EUR

Ramingsnummer 2017160206: A Wonen. We analyseren kritisch het huidige 
concept wonen om zo te komen tot een toekomstgericht integraal woonbeleid dat 
oog heeft voor sociale diversiteit.

Nog te bestemmen krediet: 94.620 EUR



Ramingsnummer 2017160209 : A Wonen. We geven verder vorm aan een 
geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018.

Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 100.000 
EUR


